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Rozdział 1 - Cena 

1.    Cena stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe zawierające wszelkie 

koszty związane z wykonaniem 

Przedmiotu Zamówienia, nie podlega 

zmianie i nie zawiera podatku VAT, 

który zostanie naliczony  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w dniu 

wystawienia faktury.  

Rozdział 2 - Warunki Płatności 

1. Wykonawca zobowiązany jest do 

wystawienia faktury w formie 

elektronicznej lub papierowej. 

Fakturę elektroniczną należy przesłać 

na adres: sekretariat@jmpflowers.pl. 

Fakturę papierową należy wysłać na 

adres: JMP Flowers, ul. Zielona 48, 08-

540 Stężyca. Wykonawca zobowiązuje 

się do wysłania faktury w jednej z w/w 

form.  

2. Wykonawca upoważniony jest do 

wystawienia faktury po podpisaniu 

obustronnym protokołu odbioru.     

3. Warunkiem płatności faktury jest 

przedłożenie jej w odpowiedniej 

formie, tzn. faktura poza informacjami 

księgowymi powinna zawierać: numer 

umowy, opis przedmiotu faktury, 

kierownik projektu JMP. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę 

do wystawienia faktur VAT bez 

podpisu    Zamawiającego. 

5.    Za dotrzymanie terminu płatności 

uważa się datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

Rozdział 3 – Warunki realizacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dokonania zmian Harmonogramu w 

zakresie terminu realizacji Kontraktu 

oraz wykonania montażu i 

uruchomienia  w przypadku zmiany  

harmonogramu realizacji innych 

elementów projektu. Aktualizacja 

Harmonogramu  w ww. zakresie dla  

swej skuteczności wymaga 

uprzedniego pisemnego 

poinformowania Wykonawcy z 

wyprzedzeniem 14 dniowym a nie 

wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z 

fakturą końcową do przedłożenia 

gwarancji bankowej właściwego 

usunięcia wad i usterek na okres od 

początku realizacji do końca okresu 

gwarancji technicznych  (zgodnie z 

okresem gwarancji) na kwotę równą 

10% całkowitej ceny kontraktowej. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w 

szczególności należy:  

a) wykonanie przedmiotu Kontraktu 

zgodnie z warunkami Kontraktu i 

zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa,  

4. Do obowiązków Zamawiającego w 

szczególności należy: 

a)  dokonanie terminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu kontraktu,  

b) Wykonawca w myśl przepisów ustawy 

o odpadach  z dnia 14.12.2012r. jest 

wytwórcą odpadów i ciążą na nim 

obowiązki określone w tej ustawie 

oraz ustawie Prawo Ochrony 

Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.   

5. Odbiór prac objętych Kontraktem 

nastąpi na podstawie protokołu 

podpisanego bez zastrzeżeń przez 

upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

Płatność faktury nastąpi pod 

warunkiem przedłożenia obustronnie 

podpisanego protokołu. 

Rozdział 4 - Kary umowne  

                     i odpowiedzialność 

1. Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,3%  

ceny Kontraktowej za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji przedmiotu 

Kontraktu.  

2. Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości dziesięciu 

procent (10%) ceny Kontraktowej 

jeżeli Zamawiający odstąpi od 

Kontraktu z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest uprawniony do 

żądania od Zamawiającego zapłaty 

kary umownej w wysokości dziesięć 

procent (10%) ceny Kontraktowej, 

jeżeli Wykonawca odstąpi od 

Kontraktu z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,2% ceny 

określonej w Kontrakcie za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad 

przedmiotu Kontraktu ponad 

uzgodniony przez obie Strony termin 

naprawy. W przypadku, gdy w ciągu 7 

dni od zgłoszenia wady Strony nie 

uzgodnią terminu jej usunięcia 

wiążący dla Wykonawcy będzie 

termin wyznaczony przez 

Zamawiającego, przy czym termin ten 

będzie rozsądny i uzasadniony 

technicznie. 

5. Kary umowne mogą być dochodzone 

łącznie. 

6. Zamawiający ma prawo według 

swojego uznania do potrącania 

wszelkich należnych mu kar lub 

odszkodowań  w ramach niniejszego 

Kontraktu z kwot podanych na 

fakturze lub do wystawienia not 

debetowych. 

7. Powyższe postanowienia nie 

wyłączają prawa Stron do 

dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

Rozdział 5 - Gwarancje  

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje: 

a) zaprojektowanie i wykonanie 

przedmiotu Kontraktu zgodnie z 

warunkami Kontraktu i załączoną 

specyfikacją techniczną, polskimi 

przepisami i normami oraz 

wymaganiami Urzędów Dozoru, jeżeli 

będą mieć zastosowanie, oraz dobrą 

praktyką inżynierską, 

b) zastosowanie takich rozwiązań 

technicznych w projekcie przedmiotu 

Kontraktu, które będą spełniać 

wymagania współczesnej techniki, 

ergonomii i ochrony środowiska oraz 

zapewnią bezpieczną eksploatację  

c) właściwe funkcjonowanie i sprawność 

przedmiotu Kontraktu, zastosowanie 

materiałów bez wad, kontrolę jakości 

wykonawstwa, właściwe rozwiązania 

pod względem obsługi, funkcjonalności i 

właściwą technologię wykonania, 

d) oraz że przedmiot Kontraktu jest nowy i 

wolny od wszelkich wad projektowych, 

technicznych, materiałowych, 

konstrukcyjnych, wykonawczych, 

jakościowych  

i prawnych. 
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2. Jeżeli usunięcie wad okaże się 

niemożliwe lub są one istotne, a 

Wykonawca dokonywał już raz ich 

usunięcia, Wykonawca obowiązany jest 

do wymiany przedmiotu Kontraktu lub 

jego wadliwej części na wolny od wad. 

Okres gwarancji na elementy 

naprawione lub wymienione biegnie od 

nowa. 

3. Wszelkie koszty związane z wysłaniem 

personelu Wykonawcy (np. koszty 

dojazdu, zakwaterowanie, 

ubezpieczenie, koszty utrzymania), jak 

również wszelkie koszty: sprzętu, pracy, 

materiałów niezbędnych do naprawy 

lub wymiany będą w całości obciążać 

Wykonawcy. 

4. Niezależnie od uprawnień wynikających 

z pkt. 5.1 do 5.3 powyżej, Zamawiający 

może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi. 

Rozdział 6 - Prawo własności 

1. Wykonawca gwarantuje, że na 

przedmiocie Kontraktu nie jest 

ustanowiony zastaw lub jakiekolwiek 

inne zabezpieczenie lub uprawnienie 

umowne strony trzeciej ograniczające 

jego dysponowanie przez 

Zamawiającego, jak również przedmiot 

Kontraktu nie narusza praw do patentu, 

wzoru użytkowego, znaku towarowego 

lub jakichkolwiek praw własności 

intelektualnej strony trzeciej. 

Rozdział 7 – Zachowanie poufności  

1. Strony zgodnie uznają za poufne 

wszelkie informacje technologiczne i 

techniczne (Informacje) przekazywane 

ustnie, pisemnie lub zaobserwowane a 

udzielone  

w związku z realizacją niniejszego 

Kontraktu.  

2. Informacje nie będą dalej przekazywane 

przez Strony z wyjątkiem pracowników, 

przedstawicieli lub pełnomocników 

Stron, dla których znajomość tych 

Informacji jest konieczna dla celów 

Kontraktu. Jednocześnie Strony 

przyjmują obowiązek informowania ww. 

osób o obowiązkach wynikających z 

niniejszej części Kontraktu, tj. w 

szczególności obowiązku zachowania w 

tajemnicy przekazywanych im 

informacji, a także zobowiązania tych 

osób do przestrzegania tajemnicy 

handlowej w takim samym stopniu, jak 

określony w niniejszej umowie. 

Rozdział 8 - Odstąpienie od Kontraktu 

1.  Zamawiający może od Kontraktu 

odstąpić, wysyłając do Wykonawcy 

pisemne powiadomienie o 

odstąpieniu, w terminie 30 dni od 

wystąpienia lub powzięcia przez 

Zamawiającego informacji  

o wystąpieniu, któregokolwiek z 

poniższych zdarzeń: 

a) jeżeli Wykonawca narusza 

postanowienia Kontraktu istotne dla 

należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy lub obowiązków z tytułu 

odpowiedzialności za wady 

Przedmiotu Kontraktu lub narusza 

obowiązujące przepisy prawa lub 

postanowienia właściwych decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, 

uzgodnień i innych aktów 

wymaganych w związku z realizacją 

Kontraktu, 

b) jeżeli Wykonawca powierzył 

wykonywanie Kontraktu lub jego 

części osobie trzeciej z naruszeniem 

postanowień Kontraktu, 

c) jeżeli wystąpiła okoliczność 

niewypłacalności Wykonawcy,   

d) jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje 

terminów, w których był zobowiązany 

usunąć wady lub braki albo wymienić 

przedmiot dostawy na wolny od wad, 

albo z ilości dokonywanych przez 

Wykonawcy napraw i charakteru wad 

wynika, że usunięcie wad nie jest 

możliwe, 

e) jeżeli Wykonawca opóźnia się z 

realizacją przedmiotu Kontraktu o 

dłużej niż cztery (4) tygodnie, 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od 

Kontraktu poprzez wręczenie 

Zamawiającemu pisemnego 

zawiadomienia o odstąpieniu w 

przypadku, jeśli Zamawiający nie 

zapłaci na rzecz Wykonawcy 

wymagalnej płatności, zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu,  

w ciągu 60 dni od pisemnego 

wezwania do zapłaty zaległej 

płatności. 

3. W przypadku odstąpienia od 

Kontraktu z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do zwrotu na rzecz 

Wykonawcy rzeczywistych kosztów 

poniesionych do momentu 

otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu od Kontraktu oraz do 

zapłaty zaległych płatności należnych 

Wykonawcy do czasu otrzymania 

zawiadomienia o odstąpieniu od 

Kontraktu. W takim przypadku, 

niezależnie od rozwiązania Kontraktu, 

Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego wszelkie prawa 

dotyczące przedmiotu Kontraktu, 

stosownie do stopnia realizacji na 

dzień otrzymania oświadczenia o 

odstąpieniu od Kontraktu.  

4. Zamawiający nie traci prawa do 

wyegzekwowanych kar umownych 

lub należnych kar umownych lub 

odszkodowań przysługujących 

zgodnie z Kontraktem z tytułu 

okoliczności zaistniałych przed datą 

odstąpienia od Kontraktu,  

jak również ma prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego za 

wyrządzoną mu szkodę. 

5. Niniejszy Umowa może zostać 

rozwiązany przez Zamawiającego bez 

kar i odszkodowań w przypadku gdy 

wykonanie Kontraktu przestało być 

dla niego celowe, a Wykonawca nie 

przystąpił jeszcze do realizacji. 

   

   


